Uitgebreide toelichting speelplaats
Wallenbergstraat
De aanleiding is de herinrichting van de Jan Nijenhuisstraat en de ontwikkeling van nieuwbouw
aan de Wallenbergstraat. Aan de Wallenbergstraat is in het speelruimteplan van de gemeente
Putten een locatie voorzien voor een speelterrein.

Algemene Toelichting
Het speelterrein is onderverdeeld in een ruimte met speeltoestellen voor kinderen van 4-10 jaar
en een voetbalveld met doelen dat voor alle leeftijden geschikt is. Voor geborgenheid en voor
de veiligheid van de kinderen is rondom het speelterrein beplanting voorzien. In deze beplanting
zijn diverse openingen opgenomen die toegang bieden aan het speelterrein.

Keuze speeltoestellen
Spelen is niet alleen leuk om te doen maar het is ook goed voor de motorische ontwikkeling van
kinderen. Denk hierbij aan speelwaardes als klimmen, klauteren, glijden, duikelen,
evenwichtsoefeningen en schommelen. Naast het ontwikkelen van de motoriek, kan een kind
ook vaardigheden ontwikkelen door middel van samenspel, fantasiespel en rollenspel. Spelen is
hierdoor een belangrijke factor bij het opgroeien van kinderen. Op basis hiervan zijn
combinaties van speeltoestellen gekozen en in het ontwerp opgenomen. Omdat we u graag
willen betrekken bij de inrichting van het speelterrein, zijn twee varianten getekend met ieder
zijn eigen sfeer en speelwaardes. Hieruit kan een keuze worden gemaakt.

Voorkeursvariant
Afhankelijk van uw reactie zal de variant die de meeste stemmen krijgt, worden uitgevoerd.
Heeft u juist voorkeur voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling dan kunt u variant B
als uw voorkeur aangeven. Wanneer uw voorkeur daar juist niet naar uitgaat, kunt u variant A
als voorkeur aangeven. Wij zullen dan per variant de ontvangen stemmen tellen en de uitslag
naar u terug communiceren. Wat betreft de speelwaardes zou daar onderling nog in gewisseld
kunnen worden. Dus mocht u een voorkeur hebben voor een combinatietoestel die bij variant A
wordt getoond maar deze in een houten uitvoering beter vinden, kunnen we altijd kijken welk
speeltoestel daar dichtbij in de buurt komt. Ook daar heeft u inspraak in.

